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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Προγραμμάτων που κάθε χρόνο πραγματοποιεί η Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, το σχολείο μας, το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο 
Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το εφετινό σχολικό έτος (2011-2012) υλοποίησε το 
παρόν πρόγραμμα, με τίτλο: «Ανιχνεύοντας την ελληνορθόδοξη παράδοση στον Νίκο 
Καζαντζάκη», στο οποίο συμμετείχε μικρή και ευέλικτη ομάδα μαθητών/τριών από την Α΄ και 
Β΄ τάξη του σχολείου μας.  

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η ενασχόληση και η 
τριβή με το συγγραφικό έργο του Ν. Καζαντζάκη υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη και εποικοδομητική. 
Ομάδες μαθητών/τριών διάβασαν έργα του μεγάλου Κρητικού, γοητεύτηκαν με τη γραφή, το 
ύφος και τις ιδέες του και διαπίστωσαν ότι αυτό που είναι διάχυτο στο έργο του, άμεσα 
σχετίζεται με την ελληνορθόδοξη παράδοση.  

Συγκεκριμένα το πρόγραμμά μας περιλάμβανε: 
• Μελέτη έργων του Ν. Καζαντζάκη, στα οποία οι μαθητές/τριες εντόπισαν πάμπολλα 

στοιχεία της μακράς συνέχειας της ελληνορθόδοξης παράδοσης. 
• Καταγραφή βιβλιογραφικών δεδομένων για τον Ν. Καζαντζάκη. 
• Προβολή των παρακάτω ντοκιμαντέρ από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ, και 

σχολιασμός τους: 
1. Ο Νίκος Καζαντζάκης και η εποχή του.  
2. Ηράκλειο - Κνωσός - Νίκος Καζαντζάκης.  
3. Ο Καζαντζάκης μέσα από την εικόνα.  

Ακόμη, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στον αρχικό σχεδιασμό είχαμε προβλέψει και 
εκδρομή στο Ηράκλειο της Κρήτης (στο Μουσείο Ίδρυμα Νίκος Καζαντζάκης και στη Βικελαία 
Βιβλιοθήκη Ηρακλείου). Δεν έγινε, λόγω του υψηλού οικονομικού κόστους και της αδυναμίας οι 
μαθητές/τριες να ανταποκριθούν σ’ αυτό, αλλά και ότι την προγραμματισμένη ημερομηνία 
αναχώρησης από την Μυτιλήνη είχαν προκηρυχθεί οι εθνικές εκλογές, οπότε κατέστη αδύνατο 
το ταξίδι μας στην Κρήτη.    
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Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές/τριες:  
• Ομάδα μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου: 
1. Εβίτα Μουτζουρέλλη 
2. Ιωάννα Πρωτούλη 
3. Ερίντα Σαλήα 
4. Ελένη Στυψιανού  
5. Καλλιόπη Τζιμή 
6. Ελένη Χατζέλλη 
7. Πελαγία Φίκια 
• Ομάδα μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου: 
1. Βασίλειος Βρουλιώτης 
2. Βασιλική Μαρμαρινού 
3. Μυρσίνη – Αικατερίνη Πουλέλλη 
4. Νίκη Πανέρα 
5. Σοφία Τάγκα  
6. Κυριακή Χατζηβασιλείου 

Το υλικό που παρατίθεται παρακάτω είναι ενδεικτικό, προέρχεται από εργασίες των 
παραπάνω  μαθητών/τριών. Χαρακτηρίζεται για την ευαισθησία και την αγάπη τους για το 
έργο του Ν. Καζαντζάκη.  

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους παραπάνω μαθητές/τριες, για την αγάπη και 
την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, Ακόμη, ευχαριστώ τη 
συνάδελφο φιλόλογο καθηγήτρια κα. Μαρία Κουκάρα για τη βοήθειά της. Η διευθύντρια του 
σχολείου μας κα. Άννα Κουρασάνη – Χρηστέλη, από την αρχή του προγράμματος αγκάλιασε με 
ενδιαφέρον την προσπάθειά μας. Θερμά την ευχαριστώ κι απ’ αυτή τη θέση.  
         

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Μυτιλήνη 15 Ιουνίου 2012 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ1  

 
18 Φεβρουαρίου 1883. Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης που 
τελούσε υπό οθωμανική κυριαρχία. Ο πατέρας του Μιχάλης (1856-1932) καταγόταν από 
σημερινή Μυρτιά, όπου βρίσκεται το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Ήταν έμπορος γεωργικών 
προϊόντων. Το 1882 παντρεύτηκε τη Μαρία Χριστοδουλάκη (1862-1932), που καταγόταν από το 
Κρυονέρι Ρεθύμνου. 

1884. Γέννηση της αδελφής του Αναστασίας. 

1887. Γέννηση της δεύτερης αδελφής του. 

1889. Η οικογένεια καταφεύγει για έξι μήνες στον Πειραιά, για να γλιτώσει από το διωγμό των 
Οθωμανών. 

1897-1898. Κατά την τελευταία μεγάλη Κρητική Επανάσταση, καταφεύγει με την οικογένειά 
του στη Νάξο. Εγγράφεται στη Γαλλική Εμπορική Σχολή του Τίμιου Σταυρού, όπου μαθαίνει 
γαλλικά και ιταλικά. 

1899-1902. Επιστρέφει στο Ηράκλειο και συνεχίζει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 
απ᾽ όπου παίρνει το απολυτήριο με άριστα. 

1902-1906. Φοιτά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

1906. Παίρνει με άριστα το δίπλωμα του Διδάκτορος της Νομικής. Πρωτοεμφανίζεται στα 
ελληνικά γράμματα με το δοκίμιο Η αρρώστια του αιώνος, που δημοσιεύεται στο 
περιοδικό Πινακοθήκη με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβαμή. Γράφει το δράμα Ξημερώνει, που 
επαινείται στον Παντελίδειο Δραματικόν Αγώνα και παίζεται σε ένα αθηναϊκό θέατρο τον 
επόμενο χρόνο. Δημοσιεύει το πρώτο του μυθιστόρημα Όφις και Κρίνο, το οποίο υπογράφει 
και πάλι με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβαμή. 

1907. Εγγράφεται στην Τεκτονική Στοά Αθηνών. 
                                                
1 Επιμέλεια: Εβίτα Μουτζουρέλλη, Ιωάννα Πρωτούλη, Ερίντα Σάληα, Ελένη Στυψιανού, Καλλιόπη Τζιμή. 
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1907-1909. Βρίσκεται στο Παρίσι για ανώτερες σπουδές. Παρακολουθεί τη διδασκαλία του 
Γάλλου φιλόσοφου Ανρί Μπερξόν και ανακαλύπτει το έργο του Γερμανού φιλόσοφου 
Φρειδερίκου Νίτσε. Γράφει το μυθιστόρημα Σπασμένες ψυχές, που δημοσιεύεται στο περιοδικό 
Νουμάς, με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψηλορείτης και σχεδιάζει τα μυθιστορήματα Ζωή η αυτοκρα-
τόρισσα και Θεάνθρωπος. Γράφει, επίσης, την τραγωδία Ο Πρωτομάστορας (ή Θυσία), τη 
διατριβή Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του Δικαίου και της πολιτείας, που εκδίδεται 
στο Ηράκλειο, καθώς και τη μονόπρακτη τραγωδία Κωμωδία, η οποία δημοσιεύεται στο 
περιοδικό Κρητική Στοά του Hρακλείου με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψηλορείτης. 

1910. Εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου βραβεύεται η τραγωδία του Ο Πρωτομάστο-
ρας (ή Θυσία), η οποία δημοσιεύεται με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψηλορείτης. Συγκαταλέγεται 
μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου, (μαζί με τον Αλέξανδρο Δελμούζο, τον 
Δημήτρη Γληνό κ. ά.). 

1911. Παντρεύεται στο Ηράκλειο τη Γαλάτεια Αλεξίου, την οποία θα διαζευχτεί το 1926. 

1911-1915. Μεταφράζει μια σειρά από σπουδαιότατα φιλοσοφικά και επιστημονικά έργα, 
μεταξύ αυτών έργα των Νίτσε, Δαρβίνου, Μπερξόν και Διάλογοι του Πλάτωνα. Οι μεταφράσεις 
του αυτές, δημοσιεύονται στην Αθήνα από τις εκδόσεις Φέξη. 

1912. Πρωτοπαρουσιάζει στην Ελλάδα τον Μπερξόν, με ένα πολυσέλιδο δοκίμιο που 
δημοσιεύεται στην Αθήνα, στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου. 

1912-1913. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους στρατεύεται ως εθελοντής και περιέρχεται τη 
Βόρεια Ελλάδα. 

1914. Περιήγηση στο Άγιον Όρος με τον φίλο του ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Γράφει τις 
τραγωδίες Χριστός και Οδυσσέας. 

1915. Περιηγείται και πάλι στο Άγιον Όρος. Γνωρίζεται με τον Γιώργη Ζορμπά. Η γνωριμία 
τους, θα του εμπνεύσει το μυθιστόρημα που έγινε διάσημο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά. 
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1916. Παρουσιάζεται στην Αθήνα το έργο Ο Πρωτομάστορας, διασκευασμένο σε μουσική 
τραγωδία από τον συνθέτη Μανόλη Καλομοίρη. 

1917. Οργανώνει, μαζί με τον Γιώργο Ζορμπά (τον περίφημο Αλέξη Ζορμπά του μυθιστο-
ρήματος), την εκμετάλλευση ενός λιγνιτωρυχείου στην Πραστοβά της Μεσσηνιακής Μάνης. 

1918. Με ορμητήριο τη Ζυρίχη, περιηγείται την Κεντρική και Ανατολική Ελβετία, συντροφιά με 
το στενό του φίλο διπλωμάτη Γιάννη Σταυριδάκη και την Ελληνίδα φιλόσοφο Έλλη Λαμπρίδη. 
Επισκέπτεται συστηματικά τους τόπους απ’ όπου είχε περάσει ο Νίτσε. 

1919. Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος τον διορίζει Διευθυντή και στη συνέχεια Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως. Αναχωρεί για τον Καύκασο, επικεφαλής ειδικής 
αποστολής, στην οποία μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Σταυριδάκης - που πεθαίνει στην 
Τιφλίδα κατά τη διάρκεια της αποστολής - καθώς και ο Γιώργος Ζορμπάς, με σκοπό τον 
επαναπατρισμό των Ελλήνων που διώκονται από τους Μπολσεβίκους και τους Κούρδους. 
Επαναπατρίζονται έτσι 150.000 πρόσφυγες που εγκαθίστανται στη Μακεδονία και τη Θράκη. 

1920. Συνεχίζει τη συγγραφή της έμμετρης τραγωδίας Ηρακλής. Παραιτείται από το Υπουργείο 
και φεύγει για το Βερολίνο. 

1921. Επισκέπτεται πολλές γερμανικές πόλεις. Φτάνει στη Βιέννη και κατόπιν επιστρέφει 
στην Αθήνα. 

1922. Διαμένει στη Βιέννη και μετά στο Βερολίνο. Κατά τη διαμονή του στην Αυστριακή 
πρωτεύουσα, προσβάλλεται από μια παράξενη δερματοπάθεια, πράγμα που τον ωθεί να 
μελετήσει τον Φρόιντ και να μυηθεί στην Ψυχανάλυση. Στο Βερολίνο, συγκλονίζεται από την 
είδηση της Μικρασιατικής Καταστροφής. Γίνεται μάρτυρας της χαοτικής κατάστασης που 
επικρατεί στη Γερμανία και της δυστυχίας του λαού της, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Γνωρίζεται με έναν κύκλο Πολωνοεβραίων επαναστατριών, τον αποκαλούμενο Πύρινο Κύκλο, 
που τον επηρεάζει βαθιά. Συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες για αναμόρφωση της παιδείας. 
Αρχίζει να γράφει την τραγωδία Βούδας. Σχεδιάζει το σημαντικότερο δοκίμιό του, την  
Ασκητική. 
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1923. Βρίσκεται πάντα στο Βερολίνο. Τελειώνει το δοκίμιο Ασκητική· Salvatores Dei. Ταξιδεύει 
σε πολλές πόλεις της Γερμανίας και επισκέπτεται δύο φορές το Νάουμπουργκ, μια πόλη στενά 
συνδεδεμένη με τη ζωή του Νίτσε. 

1924. Σύντομη διαμονή στην Ιταλία. Στην Ασίζη, τελειώνει την τραγωδία Βούδας. Επιστρέφει 
στην Αθήνα, όπου γνωρίζεται με την Ελένη Σαμίου, την οποία θα παντρευτεί σε δεύτερο γάμο 
το 1945. Αναλαμβάνει μια πολιτική δράση στο Ηράκλειο, στο πλευρό των απομάχων που 
ανήκαν στην Πανελλήνια Ένωση Παλαιών Πολεμιστών της Ελλάδος, μια ανατρεπτική - 
επαναστατική οργάνωση. Αρχίζει να γράφει το μεγάλο επικό του ποίημα Οδύσσεια. Γράφει το 
δοκίμιο Συμπόσιο. 

1925. Διώκεται δικαστικά για την πολιτική του δράση στο Ηράκλειο. Υποβάλλει στον ανακριτή 
ένα βαρυσήμαντο πολιτικό κείμενο, με τίτλο Ομολογία Πίστεως, όπου διακηρύσσει με παρ-
ρησία τις προοδευτικές του αντιλήψεις. Διακοπές στις Κυκλάδες. Συνεχίζει τη συγγραφή 
της Οδύσσειας, (ραψωδίες Α-Ζ). Επισκέπτεται τη Σοβιετική Ένωση ως απεσταλμένος της αθη-
ναϊκής εφημερίδας Ελεύθερος Λόγος. Στο ταξίδι αυτό έρχεται σε επαφή με ποικίλες όψεις του 
σοβιετικού καθεστώτος, θεσμικές και άλλες. 

1926. Γνωρίζεται στην Αθήνα με τον Παντελή Πρεβελάκη. Η φιλία τους θα διαρκέσει 31 
χρόνια. Ταξιδεύει σε Παλαιστίνη, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία. Οι εντυπώσεις του από την Ισπανία 
και την Ιταλία δημοσιεύονται στην αθηναϊκή εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στο τέλος του έτους 
φεύγει για την Αίγυπτο. Συναντά στην Αλεξάνδρεια τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Στη 
συνέχεια επισκέπτεται το Σινά. 

1927. Οι εντυπώσεις του από την Αίγυπτο και το Σινά δημοσιεύονται στην εφημε-
ρίδα Ελεύθερος Λόγος. Εγκαθίσταται στην Αίγινα και ασχολείται αποκλειστικά με τη συγ-
γραφή της Οδύσσειας, την οποία τελειώνει (ραψωδίες Η-Ω). Η Ασκητική δημοσιεύεται στο 
περιοδικό Αναγέννηση του Δημήτριου Γληνού. Εκδίδεται στην Αθήνα η τραγωδία Νικηφόρος 
Φωκάς. Γράφει πάνω από διακόσια άρθρα για το Μεγάλο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερου-
δάκη. Προσκεκλημένος από τη Σοβιετική Κυβέρνηση για τον εορτασμό της δέκατης επετείου 
της Οκτωβριανής Επανάστασης, επισκέπτεται και πάλι τη Ρωσία. Στη Μόσχα γνωρίζεται με 
πλήθος διανοούμενων απ᾽ όλον τον κόσμο και ιδιαίτερα με τον Ελληνορουμάνο συγγραφέα 



• 12 • • 13 •

Παναΐτ Ιστράτι. Επισκέπτονται μαζί τον Καύκασο (Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν) και 
την Ουκρανία. Επιστρέφουν μαζί στην Ελλάδα. 

1928. Η εφημερίδα Πρωία δημοσιεύει τις εντυπώσεις του από τη Σοβιετική Ένωση. Εκείνος 
και ο Ιστράτι μιλούν για τα επιτεύγματα του σοβιετικού καθεστώτος σε μια μεγάλη 
συγκέντρωση στην Αθήνα, στο θέατρο Αλάμπρα. Διώκονται δικαστικά. Ταξιδεύει για τρίτη 
φορά στην Ουκρανία και στη Ρωσία, από το Μουρμάνσκ έως το Βλαδιβοστόκ και στη συνέχεια 
φεύγει για τον Καύκασο. Γράφει σενάρια για τον ρωσικό κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων 
ένα για τον Λένιν. Συνοδευόμενος από τον Ιστράτι συναντά στη Μόσχα τον Μαξίμ Γκόρκι. 
Εκδίδονται στην Αθήνα οι τραγωδίες Οδυσσέας και Χριστός, καθώς και το ταξιδιωτικό Τι είδα 
στη Ρουσία. 

1929. Ταξιδεύει στην Κεντρική Ασία (Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν). 
Εγκαθίσταται με την Ελένη Σαμίου στο Γκόττεσγκαμπ, στην Τσεχοσλοβακία. Γράφει στα 
γαλλικά το μυθιστόρημα Toda - Raba, Moscou a crié (Τόντα - Ράμπα, Η Μόσχα φώναξε), 
εμπνευσμένο από τις εντυπώσεις του από τη Σοβιετική Ένωση. Δεύτερη γραφή της Οδύσσειας. 

1930. Γράφει την Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας, που εκδίδεται στην Αθήνα την ίδια 
χρονιά. Διαμένει στο Παρίσι και κατόπιν στη Νίκαια. Εκεί μεταφράζει ή διασκευάζει παιδικά 
βιβλία, για λογαριασμό δύο Αθηναίων εκδοτών. 

1931. Κατοικεί στην Αίγινα. Αφιερώνεται στη συγγραφή ενός Γαλλοελληνικού Λεξικού. Φεύγει 
για το Παρίσι, όπου επισκέπτεται την Αποικιακή Έκθεση. Διαμονή στο Γκόττεσγκαμπ, όπου 
φιλοξενεί τον Παντελή Πρεβελάκη. Προγραμματίζει μαζί του μια πενταετή συνεργασία. Ο Τόντα 
- Ράμπα δημοσιεύεται σε μία παρισινή επιθεώρηση και μεταφράζεται στα Ολλανδικά. 

1932. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Πρεβελάκη, γράφει νέα σενάρια. Επίσης, 
ολοκληρώνει την τρίτη γραφή της Οδύσσειας. Εγκαθίσταται για ένα διάστημα στο Παρίσι, 
όπου συνεργάζεται και πάλι με τον Πρεβελάκη. Μεταφράζει τη Θεία Κωμωδία του Δάντη. 
Συνθέτει ένα κάντο σε «τέρτσα ρίμα» προς τιμήν του. Από το Παρίσι, φεύγει για τη Μαδρίτη, 
όπου έρχεται σε επαφή με τους εκπροσώπους της πνευματικής και καλλιτεχνικής άνθησης, 
που χαρακτηρίζει τη δημοκρατική Ισπανία εκείνη την εποχή. Μεταφράζει μία σειρά από τα 
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καλύτερα ποιήματα της νεότερης ισπανικής λυρικής ποίησης (Ραμόν Χιμένεθ, Φεντερίκο 
Γκαρθία Λόρκα, Ραφαέλ Αλμπέρτι, Μιγκουέλ ντε Ουναμούνο κ.ά.). 

1933. Μετά την επιστροφή του στην Αίγινα, δημοσιεύει τις εντυπώσεις του από την Ισπανία 
στην εφημερίδα Η Καθημερινή και τις μεταφράσεις έργων της ισπανικής λυρικής ποίησης στο 
περιοδικό Ο Κύκλος. Γράφει μια σειρά από κάντα (Τερτσίνες) για να τιμήσει τους «αρχηγούς 
των ψυχών», Γκρέκο, Τσιγκισχάνος, Ψυχάρης, Αγία Τερέζα. Ασχολείται με την τέταρτη γραφή 
της Οδύσσειας. 

1934. Συνθέτει νέα κάντα Λένιν, Δον Κιχώτης, Μωάμεθ, Νίτσε, Βούδας, Μωυσής, Εις εαυτόν, 
Τερτσίνα, Ελένη. Συγκατοικεί με τον Πρεβελάκη επί έξι μήνες στην Αίγινα. Γράφει σχολικά 
βιβλία για να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας. Η μετάφραση 
της Θείας Κωμωδίας δημοσιεύεται στην Αθήνα. Ο Τόντα -Ράμπα επανεκδίδεται στο Παρίσι. 

1935. Αγοράζει ένα οικόπεδο στην Αίγινα και ετοιμάζεται να χτίσει σπίτι. Επιβιβάζεται σε ένα 
φορτηγό πλοίο με προορισμό την Ιαπωνία και την Κίνα, τις οποίες περιηγείται επί τρεις 
περίπου μήνες. Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις του από την Άπω Ανατολή, δημοσιεύονται στην 
εφημερίδα Ακρόπολις. Τελειώνει την πέμπτη γραφή της Οδύσσειας και μεταφράζει το δράμα 
του Χάουπτμαν Πριν απ’  το ηλιοβασίλεμα.  

1936. Γράφει στα γαλλικά το μυθιστόρημα Le jardin des rochers (Ο βραχόκηπος, εμπνευσμένο 
από το ταξίδι του στην Ιαπωνία και την Κίνα). Γράφει νέα κάντα (Σαίξπηρ, Λεονάρδος, Τόντα 
- Ράμπα, Χιντεγιόση). Μεταφράζει το έργο του Πιραντέλο Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, από το 
οποίο εμπνέεται για την κωμωδία του Ο Οθέλος ξαναγυρίζει. Μεταφράζει, επίσης τον 
πρώτο Φάουστ του Γκαίτε, καθώς και τον Οθέλο του Σαίξπηρ. Ταξιδεύει στην Ισπανία κατά 
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 

1937. Ολοκληρώνει την έκτη γραφή της Οδύσσειας. Το Ταξιδεύοντας. Ισπανία εκδίδεται στην 
Αθήνα. Η μετάφραση του Φάουστ δημοσιεύεται στην Καθημερινή. Τελειώνει το χτίσιμο του 
σπιτιού του στην Αίγινα. Περιηγείται την Πελοπόννησο. Γράφει την τραγωδία Μέλισσα. 
Ο Τόντα - Ράμπα δημοσιεύεται στα ισπανικά στη Χιλή. 
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1938. Επεξεργάζεται την έβδομη (και τελευταία) γραφή της Οδύσσειας και στη συνέχεια 
ασχολείται στην Αθήνα με την εκτύπωσή της. Η Οδύσσεια εκδίδεται στην Αθήνα, στο τέλος 
του έτους. Δημοσιεύεται το Ταξιδεύοντας. Ιαπωνία - Κίνα. Μεταφράζει το θεατρικό έργο  
Σεμέλη της Inge Westfal. 

1939. Η τραγωδία Μέλισσα δημοσιεύεται στο περιοδικό Νέα Εστία. Ο Βραχόκηπος δημο-
σιεύεται στο Άμστερνταμ. Προσκεκλημένος από το Βρετανικό Συμβούλιο επισκέπτεται την 
Αγγλία. Γράφει εκεί την τραγωδία Ιουλιανός ο Παραβάτης. Επιστρέφει στην Αίγινα. 

1940. Γράφει ένα νέο ταξιδιωτικό Ταξιδεύοντας. Αγγλία. Περιηγείται την Κρήτη. Ανώνυμα ή με 
ψευδώνυμο δημοσιεύει σε περιοδικά και εφημερίδες μυθιστορηματικές βιογραφίες, καθώς και τα 
παιδικά μυθιστορήματα Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Στα παλάτια της Κνωσσού. 

1941. Κατοικεί στην Αίγινα. Εκδίδεται στην Αθήνα το Ταξιδεύοντας. Αγγλία. Τελειώνει την 
τραγωδία Βούδας και αρχίζει το μυθιστόρημα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Το 
μυθιστόρημα Le jardin des rochers δημοσιεύεται στα ισπανικά στη Χιλή. 

1942. Έρχεται για λίγο στην Αθήνα, όπου συναντά τον καθηγητή Ι. Θ. Κακριδή και θέτουν τη 
βάση της συνεργασίας τους για τη μετάφραση της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Ομήρου. 
Συναντά ξανά, ύστερα από πολλά χρόνια χωρισμού, τον Άγγελο Σικελιανό. Επιστρέφει στην 
Αίγινα και τελειώνει μόνος την πρώτη γραφή της μετάφρασης της Ιλιάδας. 

1943. Τελειώνει το μυθιστόρημα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και αρχίζει την τριλογία 
του Προμηθέα. 

1944. Γράφει τα θεατρικά έργα Καποδίστριας και Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 

1945. Διαμένει στην Αθήνα και εργάζεται για την ενοποίηση διαφόρων σοσιαλιστικών ομάδων. 
Οι προσπάθειές του καταλήγουν στην ίδρυση της Σοσιαλιστικής Εργατικής Ένωσης. 
Παντρεύεται την Ελένη Σαμίου, (με κουμπάρους τον Άγγελο και την Άννα Σικελιανού). 
Διορίζεται Υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου στην Κυβέρνηση Σοφούλη. Εκδίδονται στην Αθήνα 
η τραγωδία Ιουλιανός ο Παραβάτης και η οριστική εκδοχή της Ασκητικής. Εκλέγεται Πρόεδρος 
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Πηγαίνει στην Κρήτη ως μέλος μιας αποστολής της 
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Ελληνικής Κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές Ι. Καλιτσουνάκης και Ι. Θ. 
Κακριδής, για τη διαπίστωση των ωμοτήτων των ναζιστών. 

1946. Παραιτείται από το υπουργικό αξίωμα. Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών προτείνει την 
υποψηφιότητά του, μαζί με εκείνη του Άγγελου Σικελιανού, για το Βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας. Δεν του απονέμεται ούτε τότε, ούτε και αργότερα εξαιτίας της σκληρής 
πολεμικής των ελληνικών αρχών (πολιτικών, ακαδημαϊκών, θρησκευτικών). Φεύγει για την 
Αγγλία, προσκεκλημένος από το Βρετανικό Συμβούλιο. Από το BBC απευθύνει έκκληση στους 
διανοούμενους όλου του κόσμου να ιδρύσουν μία «Διεθνή του Πνεύματος», που δημοσιεύεται 
στη συνέχεια στο περιοδικό Life and Letters. Επειδή θεωρήθηκε από τις βρετανικές αρχές ως 
ανεπιθύμητο πρόσωπο, λόγω της αντίθεσής του προς την κρατούσα πολιτική εξουσία στην 
Ελλάδα και την αποκατάσταση της μοναρχίας, φεύγει για το Παρίσι, προσκεκλημένος από τη 
γαλλική κυβέρνηση. Εκδίδεται στην Αθήνα το θεατρικό του έργο Καποδίστριας. 

1947. Διορίζεται στην Ουνέσκο ως σύμβουλος για τη λογοτεχνία. Ο Ζορμπάς εκδίδεται στο 
Παρίσι σε γαλλική μετάφραση. 

1948. Παραιτείται από τη θέση του στην Ουνέσκο για να αφιερωθεί στο δημιουργικό του έργο. 
Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης παρουσιάζεται στο Παρίσι από ένα θίασο νέων ηθοποιών (μεταξύ 
των οποίων και ο Μισέλ Πικολί). Στο Διεθνές Συνέδριο Λογοτεχνίας, στο Παρίσι, μιλάει για τη 
νεοελληνική λογοτεχνία. Εγκαθίσταται στην Αντίμπ, στη Νότια Γαλλία, την αρχαία Αντίπολη, 
που είχαν ιδρύσει οι Έλληνες από την Ιωνία της Μικράς Ασίας. Γράφει την τραγωδία Σόδομα 
και Γόμορρα, που δημοσιεύεται τον επόμενο χρόνο στο περιοδικό Νέα Εστία, καθώς και το 
μυθιστόρημα Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. 

1949. Γράφει ένα νέο μυθιστόρημα, Οι αδερφοφάδες, καθώς και τις τραγωδίες  
Κούρος (ή Θησέας) και Χριστόφορος Κολόμβος (ή Το Χρυσό μήλο). Αρχίζει το μυθιστόρημα Ο 
Καπετάν Μιχάλης, όπου προσπαθεί ν’ αναστήσει τον Ηράκλειο της παιδικής του ηλικίας. 
Ξαναγράφει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. 

1950. Τελειώνει την πρώτη γραφή του Καπετάν Μιχάλη. Σύντομη διαμονή στις γαλλικές 
Άλπεις, ταξίδι στην Ισπανία. Αρχίζει τη συγγραφή του μυθιστορήματος Ο Tελευταίος 
Πειρασμός. Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται εκδίδεται στα σουηδικά στη Στοκχόλμη. 
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1951. Τελειώνει τον Τελευταίο Πειρασμό. Ταξιδεύει στην Ιταλία. Η βιογραφία του Αγίου 
Φραγκίσκου από τον Γιοχάνες Γιόργκενσεν εκδίδεται στην Αθήνα, σε μετάφραση και με 
πρόλογο δικό του. Ο Ζορμπάς εκδίδεται στα πορτογαλικά και Ο Χριστός Ξανασταυρώ-
νεται στα νορβηγικά, με τίτλο Τα ελληνικά πάθη. Η Ασκητική εκδίδεται στην Αθήνα από το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε γαλλική μετάφραση. 

1952. Αναπαύεται στο αυστριακό Τυρόλο. Επισκέπτεται την Ιταλία και επιστρέφει στην 
Αντίμπ. Υποφέροντας από σοβαρή μόλυνση στο δεξί του μάτι, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του 
Άμστερνταμ. Τα μυθιστορήματά του γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες. 
Ο Ζορμπάς εκδίδεται στα γερμανικά και στα αγγλικά, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται στα 
ολλανδικά, στα δανικά και στα φινλανδικά, Ο Τελευταίος Πειρασμός στα νορβηγικά και στα 
σουηδικά. 

1953. Υποφέροντας πάντα από το μάτι του, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Παρισιού. 
Διαπιστώνεται σοβαρή ανωμαλία της λέμφου που τον ταλαιπωρεί από χρόνια. Επιστρέφει στην 
Αντίμπ, όπου έρχεται να τον επισκεφτεί ο καθηγητής Ι. Θ. Κακριδής. Εργάζονται μαζί για την 
οριστική μορφή της μετάφρασης της Ιλιάδας του Ομήρου. Γράφει το μυθιστόρημα Ο Φτω-
χούλης του Θεού. Ο Καπετάν Μιχάλης εκδίδεται στην Αθήνα. Ορισμένες σελίδες αυτού του 
μυθιστορήματος, καθώς και Ο Τελευταίος Πειρασμός επισύρουν την εχθρότητα της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, που απειλεί να τον αφορίσει. Υποστηρίζεται από πολλούς 
εκπροσώπους της κοινής γνώμης. Μεταφράσεις του Αλέξη Ζορμπά δημοσιεύονται στη Ζυρίχη, 
τη Νέα Υόρκη και το Όσλο. Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται εκδίδεται στα γερμανικά και στα 
αγγλικά, στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη. Τα θεατρικά έργα Μέλισσα και Κούρος (Θησέας) 
εκδίδονται σε έναν τόμο στο Μονακό, σε μετάφραση δική του. 

1954. Συνεργάζεται με τον Τσέχο συνθέτη Μποχουσλάβ Μαρτινού, για μια όπερα πάνω σε 
λιμπρέτο παρμένο από το έργο Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Το 1961 η Όπερα της Ζυρίχης θα 
παρουσιάσει την όπερα του Μαρτινού με τίτλο Τα ελληνικά πάθη. Η Καθολική Εκκλησία 
αναγράφει στον Ίνδικα τον Τελευταίο Πειρασμό. Συνεργάζεται στενά με τον ελληνοαμερικανό 
λόγιο Κίμωνα Φράιερ για τη μετάφραση της Οδύσσειας στα αγγλικά. Η αθηναϊκή 
εφημερίδα Ελευθερία αρχίζει να δημοσιεύει σε συνέχειες το Φτωχούλη του Θεού. Ο νεοσύ-
στατος εκδοτικός οίκος Δίφρος αναλαμβάνει την έκδοση των Απάντων του, με πρώτα 
εκδιδόμενα έργα το μυθιστόρημα Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται και τη μετάφραση της Θείας 
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Κωμωδίας του Δάντη. Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται εκδίδεται στην Οξφόρδη και το Μπουένος 
Άιρες, και ο Φτωχούλης του Θεού στο Όσλο. Νοσηλεύεται για πρώτη φορά στο Φράιμπουργκ 
της Γερμανίας, στην Πανεπιστημιακή Κλινική, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από «καλοήθη 
λεμφοειδή λευχαιμία». Στο Παρίσι, ο Ζορμπάς παίρνει το βραβείο για το καλύτερο ξένο βιβλίο 
εκείνης της χρονιάς. Μία θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, 
παίζεται στο Όσλο και στο Ελσίνκι. Μετοικεί με τη σύζυγό του Ελένη στο ιδιόκτητο σπίτι τους 
στην Αντίμπ. 

1955. Ταξιδεύει στην Ιταλία και την Ελβετία (Καντεμάριο, Λουγκάνο). Αρχίζει να γράφει την 
πνευματική του αυτοβιογραφία Αναφορά στον Γκρέκο. Επισκέπτεται την Αλσατία, όπου 
συναντά τον Άλμπερτ Σβάιτσερ, «τον Φτωχούλη του Θεού του καιρού μας». Εκδίδεται στην 
Αθήνα η μετάφραση της Ιλιάδας του Ομήρου από τους Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή. Οι 
εκδόσεις Δίφρος εκδίδουν στην Αθήνα τον πρώτο τόμο του Θεάτρου (τριλογία του Προμηθέα, 
Κούρος, Οδυσσέας και Μέλισσα), καθώς και τον Τελευταίο Πειρασμό. Μεταφράσεις του Ζορ-
μπά εκδίδονται στο Μιλάνο και στο Ζάγκρεμπ. Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται εκδίδεται στο 
Παρίσι και στη Βερόνα, ο Καπετάν Μιχάλης σε Νέα Υόρκη, Βερολίνο, Όσλο, Κοπεγχάγη, 
Στοκχόλμη, Ελσίνκι. 

1956. Πηγαίνει στο Φράιμπουργκ για την ετήσια θεραπεία του. Επιστρέφει στην Αντίμπ και 
ξαναφεύγει για τη Βιέννη, όπου του απονέμεται το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης. Εκεί γνωρίζει τον 
Κολομβιανό ποιητή Χόρχε Σαλαμέα, του οποίου μεταφράζει μερικά ποιήματα και προλογίζει το 
αφήγημα Ο Μέγας Μπουρουντούν Μπουρουντά πέθανε (μετάφραση Σ. Σκιαδαρέση, Δίφρος, 
Αθήνα 1957). Τελειώνει την Αναφορά στον Γκρέκο. Παίρνει μέρος στις Διεθνείς Συναντήσεις στη 
Γενεύη. Εκδίδονται στην Αθήνα ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος του Θεάτρου (Χριστός, 
Ιουλιανός, Νικηφόρος Φωκάς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Καποδίστριας, Χριστόφορος 
Κολόμβος, Σόδομα και Γόμορρα, Βούδας), καθώς και το Ταξιδεύοντας. Ρωσία, το Ταξι-
δεύοντας. Ιαπωνία - Κίνα, τον Τόντα - Ράμπα και το Φτωχούλη του Θεού. Του απονέμεται 
στην Αθήνα το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου. Ο Καπετάν Μιχάλης εκδίδεται σε Παρίσι, Οξφόρδη, 
Λισαβόνα, Λιουμπλιάνα, Ρεϋκιαβίκ και O Φτωχούλης του Θεού σε Αμβούργο, Στοκχόλμη και 
Κοπεγχάγη. Συναντά στην Αντίμπ τη Μαρία Βοναπάρτη, επιφανή μαθήτρια του Φρόιντ, στην 
οποία είχε αφιερώσει τον Τελευταίο Πειρασμό. 
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1957. Επεξεργάζεται τη μετάφραση της Οδύσσειας του Ομήρου. Πηγαίνει και πάλι στο Φράι-
μπουργκ για την ετήσια θεραπεία του. Δίνει στο Παρίσι μια μακρά συνέντευξη για το έργο του, 
που μεταδίδεται από τη γαλλική ραδιοφωνία. Στο Φεστιβάλ Κανών προβάλλεται η 
κινηματογραφική ταινία του Ζιλ Ντασσέν Celui qui doit mourir (Αυτός που πρέπει να πεθάνει) 
βασισμένη στο μυθιστόρημα Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, με πρωταγωνίστρια τη διάσημη 
ηθοποιό Μελίνα Μερκούρη. Κυκλοφορεί στην Αθήνα, η δεύτερη και οριστική έκδοση 
της Οδύσσειας. Προσκεκλημένος από την Κινεζική Κυβέρνηση, αναχωρεί μέσω Μόσχας για την 
Κίνα. Περιήγηση στην Κίνα και συνάντηση με τον Τσου Εν - Λάι. Μετά την Κίνα, επισκέπτεται 
την Ιαπωνία. Στο ταξίδι του γυρισμού, αρρωσταίνει βαριά. Νοσηλεύεται για λίγο στην 
Κοπεγχάγη και έπειτα μεταφέρεται στο Φράιμπουργκ. Εκεί, στην Πανεπιστημιακή Κλινική, θα 
φύγει από τη ζωή στις 26 Οκτωβρίου 1957, σε ηλικία 74 ετών. Η σορός του μεταφέρεται στην 
Αθήνα, όπου η Αρχιεπισκοπή αρνείται οποιαδήποτε θρησκευτική τελετή για τον επιφανή 
τεθνεώτα. Κατόπιν τούτου, η σορός μεταφέρεται στο Ηράκλειο, τη γενέτειρά του, όπου 
εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, στη Μητρόπολη του Αγίου Μηνά. Στις 6 Νοεμβρίου 1957, 
κηδεύεται στο Ηράκλειο δημοσία δαπάνη, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κρήτης Ευγενίου 
και παρουσία των πολιτικών αρχών και του Έλληνα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Αχιλλέα Γεροκωστόπουλου. Ενταφιάζεται στο οχυρό Μαρτινέγκο, ψηλά πάνω στα ενετικά 
τείχη, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ηρακλείου. Ο τάφος του, 
σύμφωνα με την επιθυμία του φέρει την ακόλουθη επιγραφή: 
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Ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

(Με βάση όλες τις εργασίες των συμμετεχόντων μαθητών/τριών)2 
 
Είναι γεγονός ότι πολλοί μελετητές του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, υποστηρίζουν ότι 
ανατράφηκε μέσα στο κλίμα της ελληνορθόδοξης παράδοσης, από τα μικρά του ακόμη χρόνια, 
ζώντας στη σκλαβωμένη τότε Κρήτη. Συναξάρια και αρχαίοι συγγραφείς ήταν τα πρώτα 
μορφωτικά αγαθά, τα οποία με πάθος διάβαζε ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο μεγάλος αυτός 
Κρητικός συγγραφέας, μολονότι υπήρξε κοσμοπολίτης, πλάνης σε Ανατολή και Δύση, όπως 
άλλωστε ο αρχαίος και ο βυζαντινός Έλληνας, είχε ακέραιη πολιτιστική ταυτότητα και εθνική 
συνείδηση. Γι’ αυτό είχε τον πόνο και τον καημό της Ρωμηοσύνης. 

Η παρούσα εργασία, καρπός της με ενδιαφέρον προσπάθειας ομάδας μαθητών/τριών της 
Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, στόχο έχει σε γενικές γραμμές να 
αναδείξει τα στοιχεία εκείνα της ελληνορθόδοξης παράδοσης, που κάνουν το έργο του Νίκου 
Καζαντζάκη θα λέγαμε μοναδικό. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης ανήκει αναμφίβολα στους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους, 
στους ανθρώπους που με θάρρος αγωνίστηκαν να βρουν την αλήθεια, της ζωής και του 
θανάτου, αλλά και του Θεού. Για τον μεγάλο Κρητικό, σημαντικότατη στιγμή της ζωής του 
ανθρώπου είναι συνεχώς να ανακαλύπτει τον Θεό μέσα από τη συνεχή αναζήτηση, την 
αμφισβήτηση, ακόμη και την άρνηση. Πρέπει να φτάσει κανείς στην Άβυσσο υποστηρίζει, για 
να προσεγγίσει τον Θεό και σ’ αυτήν την προοπτική, ακόμη και η αμφισβήτηση, εφόσον μπορεί 
να οδηγήσει στην ένωση με αυτόν, είναι μια απόλυτα υγιής διαδικασία.  

Στην παρούσα, λοιπόν, μικρή εργασία καταγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες 
πτυχές που συνθέτουν την ελληνορθόδοξη παράδοση, οι οποίες βγαίνουν ατόφιες από στο 
έργο του μεγάλου Κρητικού. Στην έρευνα μας, κύριο ρόλο διαδραμάτισε η μελέτη βασικών 
έργων του, όπως λόγου χάρη, η Ασκητική, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, Αναφορά στον 
                                                
2 Στην ομαδική σύνταξη αυτής της εργασίας διαβάστηκαν αποσπάσματα της μεταπτυχιακής εργασίας 
της κας. Μαρίας Χατζηαποστόλου, Το πρόσωπο του Χριστού στον Νίκο Καζαντζάκη, Τομέας 
Δογματικής Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010: 
invenio.lib.auth.gr/recoed/126351. 
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Γκρέκο, κ.ά., η καταγραφή και μελέτη βασικής βιβλιογραφίας, και βέβαια, η προσπάθεια 
αναθεώρησης της εικόνας που η Διοικούσα Ελλαδική Εκκλησία, εδώ και χρόνια έχει αφήσει για 
τον Νίκο Καζαντζάκη, μιας και είναι γνωστή η αρνητική στάση της απέναντί του, θεωρώντας 
τον βέβηλο συγγραφέα. Ειδικότερα, στην τελευταία περίπτωση, της λάθος κατανόησης του 
έργου του, εκ μέρους της Εκκλησίας, στην οποία, κυρίως, υπάρχει ο καταλογισμός των 
κατηγοριών για αμφισβήτηση της θεότητας του προσώπου του Χριστού, αλλά και η 
λανθασμένη αντίληψη πως η πίστη στην Ανάσταση απουσιάζει παντελώς από το έργο του 
μεγάλου συγγραφέα, οι μαθητές/τριες αναζήτησαν εκείνα τα στοιχεία που αναιρούν αυτές τις 
απόψεις, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε ο Έλληνας 
λογοτέχνης, ο οποίος στηρίχθηκε «ψυχή τε και σώματι» στην ελληνορθόδοξη παράδοση. 
Παράδοση, που όπως επισημαίνει έγκριτος μελετητής του, ο αξέχαστος καθηγητής στη 
Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ματσούκας, είναι βαθιά ριζωμένη σε ολάκερο το έργο 
του. Ό ίδιος καθηγητής, στην περισπούδαστη μελέτη του Η ελληνική παράδοση στο Νίκο 
Καζαντζάκη3, υποστηρίζει ότι η κυρίαρχη έκφραση του Νίκου Καζαντζάκη είναι 
αναμφισβήτητα η φράση που υπάρχει στην επιτύμβια στήλη του μεγάλου συγγραφέα: «δεν 
ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος!». Η θρυλική αυτή ρήση του, από λογής - 
λογής θεολογούντες, θεωρήθηκε ξένη προς τη δική μας ορθόδοξη παράδοση. Οι περισσότεροι 
όμως, που διαβάζουν το επίγραμμα αυτό στον τάφο του μεγάλου Κρητικού, μένουν σε μια 
ρηχή, επιφανειακή ερμηνεία, αγνοώντας πως σ’ αυτά τα λόγια κρύβεται το πεντόσταγμα της 
σκέψης της καθ’ ημάς Ανατολής, η πεμπτουσία της ορθόδοξης παράδοσης. Αξιοσημείωτο είναι 
εδώ το γεγονός, ότι μέσα σ’ αυτή τη σκέψη συναντούμε τη διδασκαλία των μεγάλων Πατέρων 
της Εκκλησίας, του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, του αγίου Μαξίμου Ομολογητή, του αγίου Ιωάννη 
Δαμασκηνού, για να αναφέρουμε μερικούς. Στον Νίκο Καζαντζάκη κυρίαρχο είναι το 
πρόσταγμα ότι η πνευματική τελείωση του ανθρώπου, επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος 
κατορθώσει να ξεπεράσει το συναίσθημα του φόβου, κατανοώντας πως η σχέση του με τον 
Θεό δεν είναι μια σχέση συναλλαγματική, αλλά μια κατεξοχήν σχέση ερωτική, σχέση αγάπης4.  

                                                
3 Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1989. 
4 «Δηλαδή, σκοπός της ζωής δεν μοιάζει να είναι η σωτηρία, αλλά η ένωση, εξάπαντος ερωτική, άκρως 
αγαπητική, με το πρόσωπο του πόθου. Η σχέση Θεού και ανθρώπου δεν είναι ωφελιμιστική, αλλά 
ερωτική. Ο Θεός δεν είναι το μέσον για να φτάσει κάποιος στη σωτηρία, είναι η ίδια η σωτηρία, και οι 
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Στην περίπτωση αυτή, οφείλουμε με έμφαση να τονίσουμε ότι η παρουσίαση ενός 
εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος, όπου αναζητούνται στοιχεία της ελληνορθόδοξης 
παράδοσης στο έργο ενός συγγραφέα, όπως ο Νίκος Καζαντζάκης, δεν έχει σκοπό να τον 
«ορθοδοξοποιήσει»5. Μια τέτοια περιχαράκωση και οριοθέτηση του Νίκου Καζαντζάκη, θα τον 
αδικούσε και θα τον έκλεινε σε στερεότυπα. Ειδικότερα στο πρόγραμμά μας, οι ομάδες 
μαθητών/τριών που με ζήλο εργάστηκαν στο συγκεκριμένο θέμα, από την αρχή κατέθεσαν τον 
προβληματισμό, ότι έχουμε χρέος να μιλήσουμε για το άρωμα της Ορθοδοξίας που αποπνέει το 
έργο και η σκέψη του μεγάλου Κρητικού.  

Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίσαμε στο πρόγραμμά μας, είναι ότι η ελευθερία του 
ανθρώπου, βασικό συστατικό της αρχαιοελληνικής και χριστιανικής σκέψης, αποτελεί 
συστατικό που εμπνέει τον Νίκο Καζαντζάκη και τον μετατρέπει σε πολέμιο κάθε συστήματος, 
όπως της ηθικής και της θρησκείας, ως χώρους που λειτουργούν ως φράχτες και καλούπια, 
που ασφαλίζουν φαινομενικά τους φόβους των ανθρώπων μπροστά στο άγνωστο. Η 
φαινομενική αυτή ασφάλεια όμως, αποτελεί τη χειρότερη μορφή ανασφάλειας και 
εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ελευθερίας, αφού καταργεί την ανθρώπινη ύπαρξη και 
καταδυναστεύει τον άνθρωπο, εγκλωβίζοντας τον σ’ ένα ατέρμονο αδιέξοδο, με το να ελέγχει 
τις δύο κινητήριες αρχές και δυνάμεις του πολιτισμού: τον έρωτα και το θάνατο. Το 
καζαντζάκειο ερώτημα αφορά την αγωνία του μεγάλου συγγραφέα πάνω στα κρίσιμα 
ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, της ελευθερίας, της ζωής, του έρωτα και του θανάτου. Ο 
Νίκος Καζαντζάκης δεν είναι θεολόγος, αλλά διακατέχεται από την έμμονη αγωνία και την 
αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν αληθινό θεολόγο6. 
                                                                                                                                                                              

φίλοι Θεού το γνωρίζουν καλά αυτό. Έτσι, αίρονται κάθε είδους μικροσκοποί και μικροεπιδιώξεις που 
εκφράζονται μέσα από προσπάθειες ανακάλυψης για την ανακάλυψη και την τελική κατάκτηση δίκην 
αντικειμένου. Σε μια τέτοια διαδικασία η ανακάλυψη δεν έχει τέλος, είναι ένα συνεχές “κοντεύει”, που 
κινδυνεύει από την απώλεια της εκπλήξεως και τη δημιουργία απόλυτων πεποιθήσεων», Χρυσόστομος 
Σταμούλης, Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη Θεολογία, εκδ. Ίνδικτος, Θεσσαλονίκη 2008, 179-180. 
5 Τάσεις «ορθοδοξοποίησης» νεοελλήνων λογοτεχνών πέραν του ότι είναι ατυχείς, είναι και άκρως 
βαρύγδουπες. Βλ. Παντελής Καλαϊτζίδης, «Ορθοδοξία και νεοελληνική ταυτότητα. Κριτικές σημειώσεις 
από τη σκοπιά της Θεολογίας», Ίνδικτος, τχ. 17(2003)44-94. 
6 «Ποτέ δεν ακολούθησα με τόσο τρόμο την αιματωμένη πορεία του στο Γολγοθά, ποτέ δεν έζησα με 
τόση ένταση, με τόση κατανόηση κι αγάπη το Βίο και τα Πάθη του Χριστού, όσο τις μέρες και τις 
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Πάμπολλα υπαρξιακά και θεολογικά ερωτήματα επανέρχονται στον Νίκο Καζαντζάκη 
ακατάπαυστα. Πώς μπορεί ο Θεός να ενωθεί με τον άνθρωπο; Πώς συντελέστηκε το μυστήριο 
της Σάρκωσης του Θεού; Ποιά είναι τα όρια της ανθρώπινης φύσης που προσλαμβάνει ο Θεός 
Λόγος; Πώς πορεύτηκε το πρόσωπο του Χριστού στην ιστορία της ανθρωπότητας; Ποιές είναι 
οι συνέπειες του μυστηρίου της ένωσης στον άνθρωπο; Ποιά είναι η αληθινή Εκκλησία; Ποιό 
είναι το χρέος του ανθρώπου; Αν ο Νίκος Καζαντζάκης είναι απόλυτα «άθεος», όπως άκριτα 
υποστηρίζουν οι κάθε λογής θεολογούντες, τότε γιατί χαρακτηρίζεται από την αποκλειστική 
ενασχόληση του, κυρίως με τον Χριστό και τη σχέση του Θεανθρώπου με τον άνθρωπο;  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της καζαντζάκειας σκέψης που άμεσα σχετίζεται με το 
θέμα μας, είναι ότι σ’ αυτή ενυπάρχει η αρμονική σύνθεση του παγκόσμιου πνεύματος με την 
οικουμενική ελληνικότητα. Δυστυχώς όμως η σκέψη του αυτή, δεν συνάντησε τη δικαίωση και 
την καθολική αναγνώριση που της άξιζε. Το έργο του, στο σύνολό του, αντιμετωπίστηκε ως 
αιρετικό, απαγορευμένο, σκοτεινό, δυσνόητο και σημείο αντιλεγόμενο.  

Υπάρχουν δύο ρεύματα στο χώρο της ελληνικής διανόησης ή της θεολογικής σκέψης για 
τον Νίκο Καζαντζάκη. Η πρώτη κατεύθυνση, του αναγνωρίζει το τεράστιο λογοτεχνικό ταλέντο 
και τον θεωρεί μέγιστο δημιουργό και τεράστιο ανάστημα του παγκοσμίου πνεύματος. Η 
δεύτερη τάση, προερχόμενη κυρίως από το θεολογικό κόσμο, τον αδικεί κατάφορα, θεωρώντας 
τη «θεολογία» του σημείο αμφιλεγόμενο, αφού του καταλογίζει αθεϊσμό, κατηγορώντας τον 
ανελέητα ως αιρετικό, σα να επρόκειτο για θεολόγο και όχι για λογοτέχνη. Η αμφισβήτηση 
αυτή, κατά του προσώπου του μεγάλου Κρητικού, τροφοδοτείται επίσης εξαιτίας της 
υπάρχουσας κυρίαρχης αντίληψης, για τη διάπραξη ύβρεως, λόγω - συν τοις άλλοις - της 
γνωστής αντιλήψεως του Νίκου Καζαντζάκη, πως ο άνθρωπος σώζει τον Θεό7. Όμως τι 
                                                                                                                                                                              

νύχτες που έγραφα τον Τελευταίο Πειρασμό». Ο Τελευταίος Πειρασμός, εκδ. Ελένη Καζαντζάκη, Αθήνα 
1970, σ. 10. 
7 Η αντίληψη αυτή αντανακλάται στην Ασκητική και συγκεκριμένα στον υπότιτλο της που φέρει το 
όνομα Salvatores Dei, δηλαδή Σωτήρες του Θεού. «Ο υπότιτλος της Ασκητικής του Νίκου Καζαντζάκη 
είναι Salvatores Dei, τουτέστιν Σωτήρες του Θεού. Ένας χαρακτηρισμός που σαφώς αποδίδεται στους 
ανθρώπους και ο οποίος ως εκ τούτου εισάγει ήδη με την πρώτη ανάγνωσή του μύρια όσα ερμηνευτικά 
προβλήματα, αλλά και σκανδαλισμούς συνειδήσεων των ανθρώπων, οι οποίοι αδυνατούν να 
κατανοήσουν με ποιο τρόπο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να σώσουν τον Θεό. Και τούτο διότι η κλασική 
χριστιανική σωτηριολογία, και όχι μόνο, ξέρει πως τον άνθρωπο σώζει ο Θεός και όχι το αντίθετο». 
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προσπαθεί πραγματικά να εκφράσει με αυτή την ιδέα του ο Νίκος Καζαντζάκης; Μήπως η 
σκέψη του δεν κατανοήθηκε ή παραποιήθηκε σκοπίμως από ανθρώπους με ιδιοτελή κίνητρα; 
Ακολουθώντας την παράλογη λογική των πολεμίων του, ο κάθε εν ενεργεία ελεύθερα 
σκεπτόμενος άνθρωπος, είναι αλήθεια ένας εν δυνάμει άθεος;  

Με γνώμονα τις παραπάνω σκέψεις, στη διάρκεια της εφετινής σχολικής χρονιάς, μέσα 
από το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα, προσπαθήσαμε  να αφουγκραστούμε τον καημό 
και την αγωνία του μεγάλου Κρητικού και να γίνουμε συνταξιδιώτες σ’ ένα ταξίδι που τέλος 
δεν γνωρίζει. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

Χρυσόστομος Σταμούλης, Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, εκδ. Ακρίτας, 
Αθήνα 2009, σ. 381. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ8
 

 

ΠΗΓΕΣ  
Εργογραφία Νίκου Καζαντζάκη (που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα) 
 

Αναφορά στον Γκρέκο. 
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. 
Ο Τελευταίος Πειρασμός. 
Ο Φτωχούλης του Θεού. 
Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. 
Ασκητική. 
Οι Αδερφοφάδες.  
Θέατρο. Τραγωδίες με βυζαντινά θέματα. Χριστός, Ιουλιανός ο Παραβάτης, Νικηφόρος Φωκάς, 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 
 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 
 

ΑΛΕΞΙΟΥ Ε., Για να γίνει μεγάλος, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2004. 
ΒΡΑΝΟΣ Ι., Υπόθεση Νίκου Καζαντζάκη. Τα υπέρ και τα κατά, Τυπογραφείο Νέα 
Στοιχειοθετική, Θεσσαλονίκη 1979. 
Βρεττάκος Ν., Νίκος Καζαντζάκης. Η αγωνία και το έργο του, εκδ. Π. Σύψας - Χρ. Σιαμαντάς, 
Αθήνα χ.χ.ε. 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ - ΠΙΣΙΝΑ ΕΥΗ, «Η «Χριστολογία» του Νίκου Καζαντζάκη», Νέα Εστία, 157 
(Μάρτιος 2005). 
ΓΟΥΔΕΛΗΣ Γ., Ο Καζαντζάκης ξανασταυρώνεται, εκδ. Δίφρος, Αθήνα 1987. 
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ Θ., «Ο Καζαντζάκης και το Βυζάντιο», Παλίμψηστον 7(1987)180-198. 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛ., Ο ασυμβίβαστος, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1983. 

                                                
8 Συντάχθηκε από τις μαθήτριες: Εβίτα Μουτζουρέλλη, Ιωάννα Πρωτούλη, Ερίντα Σάληα, Ελένη 
Στυψιανού, Καλλιόπη Τζιμή, Σοφία Τάγκα. 
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ΜΑΚΡΑΚΗΣ Μ., Ο Θεός του Καζαντζάκη και η απόλυτη αλήθεια, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2009. 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ν., Η ελληνική παράδοση στον Νίκο Καζαντζάκη, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 
1989. 
ΜΗΤΣΑΚΗ Κ., Η Κρητική ματιά. Μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 
1999. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ., Νίκος Καζαντζάκης. Η μορφή και το έργο του, Κρήτη 2001. 
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ Π., Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη, εκδ. Ελένη 
Καζαντζάκη, Αθήνα 1984. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡ., Άσκηση αυτοσυνειδησίας, εκδ. Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004. 
Ο ΙΔΙΟΣ, Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 
2009. 
ΥΦΑΝΤΗΣ Π., Η Θεολογία του Φραγκίσκου της Ασίζης. Ορθόδοξη κριτική προσέγγιση, 
Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2004. 
Ο ΙΔΙΟΣ, Ήρωας και συνάμα άγιος. Το ανθρωπολογικό ιδεώδες του Νίκου Καζαντζάκη και ο 
Φραγκίσκος της Ασίζης, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007. 
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ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ο ΦΤΩΧΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 
Της ΜΥΡΣΙΝΗΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΥΛΕΛΛΗ  

Μαθήτριας Β2΄ Λυκείου 
 
Απ ᾽αυτό το βιβλίο μπορούμε να καταλάβουμε το ελληνορθόδοξο κλίμα μέσα στο οποίο 
μεγάλωσε ο Καζαντζάκης, αλλά και το υψηλό επίπεδο θρησκευτικής μόρφωσης που είχε, 
καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αναφέρει ή αντλεί στοιχεία από τα βιβλία της Εκκλησίας 
μας, όπως η Αγία  Γραφή. Μέσα απ’ αυτό το βιβλίο διαπιστώνω τις αγωνιώδεις προσπάθειες 
που έκανε για να βρει το Θεό. Παίρνει την μορφή του Φραγκίσκου, ενός πλούσιου νέου, που 
το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να γλεντάει και να τραγουδάει κάτω από τα μπαλκόνια των 
όμορφων κοριτσιών. Η ζωή του όμως θα αλλάξει ξαφνικά με την εμφάνιση ενός ζητιάνου, του 
οποίου το όνομα ήταν Φράτε Λεόνε που αναζητάει το Θεό. Η πρώτη του αντίδραση ήταν να 

κοροϊδέψει το ζητιάνο, όταν όμως αρρώστησε βαριά και 
βρισκόταν κοντά στο θάνατο, θα δει ένα όραμα και θα 
ακούσει την φωνή του Θεού να τον καλεί. Τότε θα 
καταλάβει πόσο δίκιο είχε ο νέος που αναζητούσε το 
Θεό και θα αρχίσει να κάνει πράγματα που σιγά - σιγά 
θα τον οδηγήσουν στην υπέρτατη αγιοσύνη, και τελικά 
ένα βήμα πιο κοντά Του. 

Μετά το όραμα θα αναστηλώσει την Εκκλησία του Αγίου Δαμιανού κατόπιν εντολής του 
Θεού, θα ξεχάσει τον παλιό τρόπο ζωής του δηλαδή, δεν θα είναι ντυμένος με μετάξια αλλά με 
ένα ράσο, ένα κομποσκοίνι και ένα μακρύ χιτώνα με κουκούλα για το χειμώνα. Τα πόδια του 
θα είναι γυμνά για να μπορεί να έρχεται σε άμεση επαφή με τη γη. Ακόμα θα αρχίσει να 
κηρύττει με το  δικό του τρόπο δηλαδή, με τραγούδια, κρατώντας το ρυθμό μαζί με τον Φράτε 
Λεόνε. 

Αρχικά οι άνθρωποι θα τον κοροϊδέψουν, θα του πετάξουν πέτρες και δεν θα διστάσουν 
να τον πουν τρελό, ακόμη άνθρωποι μορφωμένοι, της Εκκλησίας. Βέβαια, ο ίδιος ο Φραγκίσκος 
ονομάζει τον εαυτό του Καραγκιόζη του Θεού, αλλά και Φτωχούλη του Θεού. Έχει επίγνωση 
των κινδύνων που θα αντιμετωπίσει, όμως δεν διστάζει να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε 
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επιθυμία του. Κουράζει το σώμα του πολύ, γιατί πιστεύει ότι η ψυχή το αξίζει και όχι η σάρκα. 
Η σάρκα μας εμποδίζει να έρθουμε σε άμεση επαφή με το Θεό. Εκτός από τα κηρύγματα, ο 
Φραγκίσκος κάνει και θαύματα, κάτι που τον κάνει γνωστό ως τα πέρατα της γης, (τους 
Αγίους Τόπους, τη Ρώμη). Πολλοί σπεύδουν να γίνουν μαθητές του, γιατί δεν μπορούν να 
υπομένουν την πλούσια και μίζερη ζωή τους και τα καταφέρνουν. Ο Φραγκίσκος ιδρύει ένα 
Τάγμα, που σαν Κανόνα του έχει την Τέλεια Φτώχια, την Αγνότητα, την Παρθενία, την Αγάπη, 
την Προσευχή. Οι μαθητές του θα θελήσουν να τα εφαρμόσουν, όμως λίγοι είναι εκείνοι που 
θα τα καταφέρουν. Έχοντας τυφλή πίστη στο Θεό, δεν θα διστάσει να μείνει χωρίς τροφή και 
νερό για μέρες, να περπατάει ξυπόλυτος το χειμώνα στα χιόνια, ακόμα και να φιλήσει ένα 
λεπρό. Θα φτάσει μέχρι τον Πάπα της Ρώμης για να ζητήσει να εγκρίνει την ύπαρξη του 
Τάγματος του, κάτι που τελικά θα γίνει.      

Βέβαια, θα θελήσει μια πιο άμεση επαφή με το Θεό, γι’ αυτό και θα μείνει για αρκετό 
καιρό σε ένα βουνό μαζί με το Φράτε Λεόνε για να μπορεί να προσεύχεται απερίσπαστος, 
μένοντας μέσα σε μια καλύβα από ξύλα, χωρίς ζεστασιά. Σ’ αυτό το βουνό ο Φραγκίσκος θα 
νιώσει τη Σταύρωση του Χριστού σε όλο της το μεγαλείο, κι από εδώ και στο εξής θα φέρει τις 
πέντε πληγές της Σταύρωσης Του, αλλά θα μπορεί να αποκαλείται και Άγιος. 

Θα επιστρέψει μετά από μακροχρόνια απουσία στα εδάφη της πατρίδας του, την Ασίζη 
κάτι που θα συμπέσει με τον θάνατο του πατέρα του, με τον οποίο δεν είχαν και τις 
καλύτερες σχέσεις, από τότε που αποφάσισε να στραφεί στο Θεό και να εγκαταλείψει τα 
πλούτη του. Όμως η επιστροφή του ήταν αναγκαστική, καθώς πολλοί μαθητές του δεν 
εφάρμοζαν τον Κανόνα του, παρά μάζευαν χρήματα για να κτίσουν Εκκλησίες και δεν 
κήρυτταν πλέον. Έτσι, όταν τον είδαν οι παλιοί του μαθητές θα τον υμνήσουν και θα 
ακολουθήσουν τις εντολές του, όμως κάποιοι άλλοι θα μπουν σε λάθος δρόμο, θα τον 
αμφισβητήσουν και δεν θα τον θέλουν ως δάσκαλο. Εκτός από άνδρες υπήρχαν και πολλές 
γυναίκες που απαρνήθηκαν τα πλούτη τους για να ζήσουν μια πιο ασκητική ζωή, όπως η 
Κλαίρη (η πρώην αγαπημένη του) η κυρία - Πίκα (η μητέρα του) και άλλες.  

Όταν επιστρέψει στην Ασίζη θα μείνει και θα κλείσει τα μάτια του εκεί, αφού πρώτα έχει 
βιώσει με κάθε επισημότητα τη Γέννηση του Κυρίου Του. Θα πονέσει και ψυχικά και σωματικά, 
όμως θα τα υπομένει όλα, και ας λέει ότι δεν φοβάται το θάνατο. Τα λόγια του δίνουν δύναμη 
και κουράγιο σε όσους αμφιβάλλουν. Η ελπίδα ότι θα δικαιωθούν στη μεταθανάτια ζωή και θα 
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πάνε στον Παράδεισο, αλλά και ότι οι καλές πράξεις, θα δικαιώσουν όσους τις 
πραγματοποιήσουν κατά τη Δευτέρα Παρουσία.  

Το μεγάλο χάρισμα του Φραγκίσκου όμως ήταν η μοναδική ικανότητα που είχε να μιλάει 
και να συνεννοείται με τα ζώα της φύσης, κυρίως με τα πουλιά, για τα οποία έτρεφε μεγάλη 
αγάπη. Με τα λόγια του μπορούσε να τα κάνει να υπακούνε και να εφαρμόζουν τις εντολές 
του. Συμπαθούσε ιδιαίτερα τους κορυδαλλούς, τα σπουργίτια, τις καρδερίνες για το μοναδικό 
τους τρόπο να υμνούν τον Θεό, μέσα από τα τιτιβίσματά τους. 

Σε όποια ευκαιρία του δινόταν υπαγόρευε στον Φράτε Λεόνε ύμνους και δοξολογίες για 
το Θεό και για τα δημιουργήματά του.    
 
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
 
«Όσο από πιο χαμηλά παίρνεις φόρα, τόσο πιο ψηλά μπορείς να φτάσεις. Η μεγαλύτερη αξία 
του αγωνιζόμενου Χριστιανού δεν είναι η αρετή. Είναι ο αγώνας του να μετουσιώσει την 
αδιαντροπιά, την ατιμία, την απιστία, την κακήτητα μέσα του να την κάνει αρετή. Μια μέρα ο 
πιο ένδοξος αρχάγγελος που θα στέκεται πλάι στο Θεό δεν θα είναι ούτε ο Μιχαήλ, ούτε ο 
Γαβριήλ, ούτε ο Ραφαήλ. Θα είναι ο Εωσφόρος, όταν πια θα έχει μετουσιώσει το φοβερό 
σκοτάδι σε φως». 

  «Όποιος είναι ενάρετος πρέπει να είναι ενάρετος ίσα με την Αγιοσύνη, πιο πέρα από 
την Αγιοσύνη όποιος είναι αμαρτωλός, πρέπει να είναι αμαρτωλός ίσα με το χτήνος, πιο πέρα 
από το χτήνος ο ίσιος δρόμος σήμερα χάθηκε». 

«Τα σκουληκάκια τα βλέπεις όταν προσεύχεσαι ή όταν κοιμάσαι και ονειρεύεσαι την 
Παράδεισο. Τα βλέπεις μα δεν τα διώχνεις, γιατί είναι απεσταλμένοι του Θεού του Μεγάλου 
Βασιλέα». 

«Πίσω από το νερό, το ψωμί, το φιλί, το πρόσωπό Σου. Πίσω από τη δίψα, την πείνα, την 
παρθενιά, το πρόσωπό Σου». 

«Δεν έχω μάνα, δεν έχω πατέρα. Μόνο το Θεό». 
«Μέσα στο μέτρο ο άνθρωπος είναι πέρα από το μέτρο, είναι ο Θεός». 
«Κάνω το θέλημα του Θεού θα πει: κάνω το πιο βαθύτατα κρυμμένο θέλημα μου. Μέσα 

και στον πιο ανάξιο άνθρωπο, υπάρχει κρυμμένος ένας δούλος του Θεού που κοιμάται». 
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«Η Άγια Ταπεινοσύνη απαιτεί να απλώνεις το χέρι σου και να ζητάς και να δέχεσαι. Οι 
πλούσιοι χρωστούν στους φτωχούς, ας δώσουν το χρέος τους». 

«Αληθινός άνθρωπος είναι αυτός που ξεπέρασε τον άνθρωπο». 
«Το μυαλό όλο μιλάει, ρωτάει, σκαλίζει. Η καρδιά δεν μιλάει, δεν ρωτάει, δεν σκαλίζει. 

Αμίλητη κινάει και παραδίνεται στο Θεό. Το μυαλό είναι ο δικηγόρος του Σατανά, η καρδιά 
είναι η δούλα του Θεού. Σκύβει και λέει στον Κύριο “Γενηθήτω το θέλημά Σου”».  

«Ο ανήφορος έχει μια κορφή, το Θεό, ο κατήφορος ένα βυθό, την Κόλαση». 
«Άνθρωπος πάει να πει αντάρτης, αγωνιστής, πολεμιστής». 
«Κάθεται η Αρετή, ολομόναχη στην κορφή ενός έρημου βράχου». 
«Κάθεται και περνούν από το νου της όλες οι απαγορευμένες χαρές που δε γεύτηκε και 

κλαίει». 
«Αγάπη και βία, φως και φωτιά, καλό και κακό, όλα ανηφορίζουν στο βουνό του Θεού». 
«Ή όλοι μαζί να σωθούμε ή όλοι μαζί να σκοτωθούμε. Στα πέρατα της γης ένας να 

σκοτωθεί, εσύ να σκοτώνεσαι. Στα πέρα της γης ένας να σωθεί, εσύ σώζεσαι». 
«Το σώμα του ανθρώπου είναι η Κιβωτός της Διαθήκης». 
«Ποιο είναι πάνω από τα λόγια; Η πράξη. Ποιο είναι πάνω από την πράξη; Η σιωπή». 
«Ελεύθερος είναι όποιος είναι σκλάβος του Θεού». 
«Από τη μέρα που οι σοφοί άρχισαν να μιλούν, έπαψε ο Χριστός να ανασταίνεται». 
«Σταύρωση, Ανάσταση, Παράδεισος είναι ένα». 
«Συνεχής κύκλος: Γέννηση - Σταύρωση – Ανάσταση». 
«Το κορμί του ανθρώπου είναι το τόξο, ο Θεός είναι ο τοξότης και η ψυχή η σαΐτα. Θεέ 

μου, τέντωσε με αλλιώς θα σαπίσω. Θεέ μου, μην με παρατεντώσεις θα σπάσω. Παρατέντωσέ 
με και ας σπάσω».      
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ΠΩΣ ΕΙΔΑ ΤΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

ΣΤΟΝ ΦΤΩΧΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Της ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΦΙΚΙΑ 
Μαθήτριας Α3΄ Λυκείου 

 
Σίγουρα ο Καζαντζάκης επηρεάσθηκε πολύ από τα κείμενα της ορθόδοξης παράδοσης, και 
αυτό το κατανοώ από το γεγονός ότι αναφέρει συχνά στοιχεία απ’ αυτή. Για παράδειγμα 
φαίνεται ότι είχε διαβάσει τα Ευαγγέλια, γιατί αναφέρει ότι αυτοί που το έγραψαν ήταν οι  
Ευαγγελιστές, που είχαν από ένα σύμβολο, ο ένας τον άγγελο, ο άλλος το λιοντάρι, ο άλλος το 
βόδι και ο τέταρτος τον αετό. 

Επίσης γνωρίζει για τα Πάθη του Χριστού μέσα από τα Ευαγγέλια και πως προήλθαν. 
Γνώριζε την προδοσία του Ιούδα. Ακόμα είχε μελετήσει ολόκληρη την Αγία Γραφή, αφού 
αναφέρει την  Παρθένο Μαρία, τον Ιωσήφ, τον Αδάμ και την Εύα. Τέλος, τονίζει τα λόγια του 
προφήτη Ιωνά από την Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά δείχνουν τις βαθιές γνώσεις του Νίκου 
Καζαντζάκη για την ορθόδοξη πίστη. 

Ο Φραγκίσκος αρχικά πιστεύει ότι ο Θεός είναι κάτι ανώτερο από όλους και για να 
φτάσει κάποιος κοντά Του, θα έπρεπε πρώτα να φτάσει στην υπέρτατη αγιοσύνη. Θεωρεί ότι 
είναι σκληρό και απόμακρο να Τον φωνάζει Θεό, γι’ αυτό Τον έλεγε Πατέρα. Βέβαια, με τον 
όρο αυτό ήθελε να δείξει ότι δεν είχε άλλη οικογένεια, πέρα από τον Θεό. Όμως, με την 
πάροδο του χρόνου, ο Φραγκίσκος κατάλαβε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μας, στην καρδιά μας 
και στην ψυχή μας. Χαρακτηριστική η φράση του: «τότε κατάλαβα πως η ψυχή του ανθρώπου 
είναι παντοδύναμη. Πως μέσα στον άνθρωπο κάθεται ο Θεός, ολάκερος ο Θεός, και δεν είναι 
ανάγκη να τρέχουμε ως την άκρη του κόσμου να Τον κυνηγήσουμε. Δεν έχουμε παρά να 
σκύψουμε στην καρδιά μας». Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν φορές που είχε κουραστεί και ο ίδιος να 
τυραννάει το κορμί του για να φτάσει στην υπέρτατη αγιοσύνη. Τότε τον αποκαλούσε Άπατο 
Γκρεμό. Ανέσπλαχνο. Ακάθιστο. Ανευχάριστο. Ποτέ ο Θεός δεν σταματούσε να του λέει 
συνέχισε τις προσπάθειες σου, μη σταματάς κοντεύεις.  

Επίσης, ο Θεός σαν Πατέρας όλων των ανθρώπων είναι ο Μεγάλος Βοσκός, αφού όλοι 
είμαστε αθώα αρνιά. Άλλες φορές αναφέρει ότι «το λαμπρότερο πρόσωπο της ελπίδας είναι ο 
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Θεός αλλά και το λαμπρότερο πρόσωπο της απελπισίας». Ο Θεός βρίσκεται παντού και 
πάντα. Όπου και να ψάξεις, αριστερά ή δεξιά, στον κάμπο ή στους λόφους, όλοι οι ιεροί 
δρόμοι οδηγούν στο Θεό. Όταν ο Θεός αρπάζει τον άνθρωπο, σπλάχνο πια δεν έχει, τον τινάζει 
από κορφή σε κορφή, και ας γίνει χίλια κομμάτια. Τέλος, ο Θεός είναι Πολυδαίδαλος, Αόρατος, 
Ανεξερεύνητος, αφού υπάρχει παντού ακόμα και στο πρίμο αεράκι και είναι δύσκολο στον 
άνθρωπο να τον ανακαλύψει. Γι’ αυτό και καταλήγει ότι πιο κοντά στην καρδιά είναι ο Θεός, 
παρά στο νου. Συχνά συμβουλεύει τον Φράτε Λεόνε να δει από τα μάτια της ψυχής, και της 
καρδιάς και όχι από τα μάτια της σάρκας.  

Από την άλλη, ο Χριστός είναι ο Μεγάλος Αγαπητικός της ψυχής, γι’ αυτό και 
παντρεύτηκαν. Όλα αυτά που στήριζε το Τάγμα του δηλαδή, η Τέλεια Φτώχεια, η Αγνότητα, η 
Παρθενία, η Αγάπη, και η Προσευχή, πρώτος απ’ όλους τα εφάρμοσε ο ίδιος ο Χριστός, όταν 
ήρθε για να σώσει τους ανθρώπους. Βέβαια ο Ν. Καζαντζάκης συνδέει τον Χριστό και με τις 
παραβολές που δίδαξε. Δηλαδή, πήρε τη μορφή ενός λεπρού για να δοκιμάσει τον Φραγκίσκο, 
να δει αν η απέχθεια του για τους λεπρούς θα ήταν αρκετή για να μην κάνει τη θέληση του 
Θεού και να τον απομακρύνει απ’ αυτόν.  

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι η δημοτική, αλλά με πολλές ιδιομορφίες, 
κάτι που δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα για να την καταλάβω. Το ύφος του είναι έντονα 
στοχαστικό. Το λεξιλόγιο του είναι απλό, αλλά ταυτόχρονα περιέχει πολλά στοιχεία της πίστης 
μας.  
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ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ 

 
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΥΛΙΩΤΗ 

Μαθητή Β1΄ Λυκείου  
 
Τι μπορεί να πει κανείς γι’ αυτόν τον άνθρωπο; Κάθε μέρα πέφτει και σηκώνεται. Κάθε μέρα 
πεθαίνει και γεννιέται. Αυτά τα οποία έχει γράψει στο βιβλίο του Ασκητική πιστεύω ότι 
υπάρχουν μέσα σε κάθε άνθρωπο, κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μία Κραυγή. Αυτό όμως που 
μου κάνει εντύπωση, είναι ότι επιστρατεύει όλα τα «όπλα» του ανθρώπου και όλα τα 
σωματικά χαρακτηριστικά για να μπορέσει να τελειοποιήσει το βιβλίο αυτό. Ένα σημαντικό 
στοιχείο που αναφέρει ο Ν. Καζαντζάκης, στην Ασκητική, είναι ο έρωτας. Ακόμα και στη 
σημερινή εποχή, ο έρωτας, νομίζω ότι είναι αυτό που μας τραβάει την ψυχή και μας εγκλωβίζει. 
Και  μαζί με τον Έρωτα, είναι η καρδιά. Η καρδιά, η οποία δε 
συμβαδίζει με το μυαλό γιατί, καρδιά σημαίνει θάρρος, ενώ μυαλό 
σημαίνει ανησυχία. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει 
όλους είναι ο Θεός. Ο Θεός για το Νίκο Καζαντζάκη, δεν είναι ένας 
αφηρημένος στοχασμός, αλλά είναι άντρας και γυναίκα, θνητός και 
αθάνατος, κοπριά και πνεύμα. Βεβαίως, κάθε άνθρωπος έχει τη 
δική του άποψη για το Θεό. Πάντως, όποιος και να είναι, ότι και 
να είναι, όπου και να είναι, εμείς έχουμε χρέος να τον αναζητούμε συνέχεια. 

Οι συμβουλές, τώρα, τις οποίες προσπαθεί να περάσει στους ανθρώπους, μέσα από το 
βιβλίο του, είναι πολλές. Όλες όμως, κατά την άποψή μου, έχουν ένα βαθύτερο νόημα. 
Εκφράζουν έναν επαναστατικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με την αγάπη: 
• Αγάπα τον άνθρωπο. 
• Αγάπα τα ζώα και τα φυτά. 
• Αγάπα το σώμα σου. 
• Αγάπα τη ύλη. 
• Πολέμα μαζί Του. 
• Να πεθαίνεις κάθε μέρα. 
• Να γεννιέσαι κάθε μέρα. 
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• Να αρνιέσαι ότι έχεις κάθε μέρα. 
• Αγάπα την ευθύνη. 
• Να είσαι ανήσυχος. 

Αυτές οι «δέκα εντολές» συμβουλές, μου άρεσαν πραγματικά και ιδιαίτερα γι’ αυτό που 
προανέφερα, ότι δηλαδή έχουν ένα βαθύτερο νόημα, ένα νόημα που αν δεν το ζήσεις δεν θα το 
καταλάβεις ποτέ. 

Και αν δεν σας πειράζει, θέλω να κλείσω με αυτό: «Ξέρω τώρα. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν 
φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος». 
 
 
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 

 
Της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Μαθήτριας Β3΄ Λυκείου 
 
Όταν είσαι παιδί δεν κατανοείς πλήρως τα κλασικά στερεότυπα των ενηλίκων. Έτσι 
προσπαθείς, μέσα στην αφέλεια και στην αθωότητα, να διεισδύσεις με τα δικά σου πιστεύω 
στο χάος των πυκνών νοημάτων. Αρχίζεις την αναζήτηση… 

Εγώ ξεκίνησα απ’ τον Καζαντζάκη. Αρχικά, έχοντας ακούσει από εσάς τόσα θαυμάσια 
λόγια για έναν άρτιο συγγραφέα, με ανεξάντλητο ταλέντο και ανιδιοτελή άποψη για τη ζωή, 
ένιωθα δέος και ένα είδος αποστροφής ταυτόχρονα, λόγω του ότι θεωρούσα ανεπαρκή τον 
εαυτό μου για κάτι το τόσο μεγαλειώδες. Παρόλα αυτά, σε μια στιγμή απερισκεψίας και 
αυθορμητισμού, ξεβόλεψα ένα βιβλίο απ’ το ράφι. Κοίταξα τον τίτλο: Ο Τελευταίος Πειρασμός. 
Φούντωσε η περιέργειά μου και η προσοχή μου στάθηκε στη λέξη – κλειδί: πειρασμός. 
Αμφιλεγόμενο το νόημα αυτής της λέξης. Σε πειρασμό μπήκε η Εύα και δάγκωσε το μήλο, μα 
κι ο άνθρωπος μπήκε στον πειρασμό να πιστέψει στο Θεό… 

 Ξεφύλλισα κι έφτασα στην αρχή. Ήταν μεσημέρι... Το επόμενο μεσημέρι είχα φτάσει στο 
τέλος. Η μανία μου να προχωρήσω στην επόμενη και στη μεθεπόμενη σελίδα με έκανε να 
αμφιβάλλω, για το αν είχα καταλάβει το πραγματικό, βαθύτερο νόημα. Το κείμενο όμως, οι 
προτάσεις, οι λέξεις, τα γράμματα με μαγνήτιζαν με έναν τρόπο, που κανένα άλλο βιβλίο δεν 
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είχε κατορθώσει μέχρι τότε. Το ξαναδιάβασα άλλες δυο φορές. Πάλι υστερούσα στο να 
αποκρυπτογραφήσω όλα τα νοήματα. Ομολογώ ότι απογοητεύτηκα. Το πέταξα στην άκρη… 
   Κάποια στιγμή, μετά από αρκετό καιρό, με αφορμή κάποιο γεγονός, έκανα μια τελευταία 
προσπάθεια. Μόλις το ακούμπησα, ένιωσα πως ήμουν έτοιμη. Τότε συνειδητοποίησα τι 
έφταιγε. Δεν με επισκίαζε πλέον το βαρυσήμαντο όνομα του συγγραφέα. Τον έκανα δικό μου. 
Ίσως, αυτή, να είναι η προϋπόθεση για να διαβείς την πύλη του αψεγάδιαστου κόσμου του 
καλλιτέχνη. 
  Αφού το τέλειωσα για άλλη μια φορά, στάθηκα στα διάφορα ονόματα που δίνει ο Ν. 
Καζαντζάκης στην έννοια του Θεού. Βασανισμένος. Αδύναμος, Εγκαταλελειμμένος. Απρόσιτος. 
Θαυματουργός. Οδηγός. Θνητός. Θείος. Για κάποιους χαρακτηρισμούς του προέκυψε σκάνδαλο. 
Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποια άλλη τελική εκδοχή του Χριστού και να διαστρεβλώνει 
το πιο ατράνταχτο, σκανδαλώδες μυστήριο της θρησκευτικής ιστορίας παγκοσμίως; 
Κατηγορήθηκε γι’ αυτή του την σκέψη… Παρόλα αυτά, εκείνο που με κέρδισε δεν ήταν τόσο η 
θρησκευτική του πλευρά, όσο η διάρθρωση και η συνοχή της ιστορίας του. Υπήρχε μια μαγική 
δύναμη, που σε τραβούσε και σε προκαλούσε κάθε φορά κάτι καινούριο να βρεις, να 
αναζητήσεις.  

Ο Θεός του Ν. Καζαντζάκη, δεν ήταν μια υπεράνω δύναμη, ήταν η μούσα του, η πηγή 
έμπνευσής του. Έδινε εκείνος σάρκα και οστά στα πρόχειρα χειρόγραφα που βρίσκονταν στον 
πάτο του συρταριού, μιας ξεχασμένης συρταριέρας, κάπου σε μια γωνιά της ψυχής. Η πίστη 
του δεν χωράει στα καλούπια των κοινωνικών και κατηχητικών νόμων, αλλά στην ακαταστασία 
της ελεύθερης πεποίθησης, όπου οδηγός δεν είναι ο επίγειος υποτιθέμενος εκπρόσωπός Του, 
αλλά η δύναμη να κοιτάξεις ψηλά και να Τον ψάξεις στα αζήτητα. Μόνο τότε θα έχεις βρει τον 
επιθυμητό προορισμό σου, τον ποθητό παράδεισο. 
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

 
Της ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗ 

Μαθήτριας Α3΄ Λυκείου 
 
Ο Νίκος Καζαντζάκης, στο μυθιστόρημά του Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται, αναφέρεται στη 
Λυκόβρυση, ένα χωριό, όπου διατηρείται το έθιμο της αναπαράστασης των Παθών του 
Χριστού κάθε επτά χρόνια. Εκεί, ο παπά-Γρηγόρης επιλέγει τα άτομα που ταιριάζουν σε κάθε 
πρόσωπο. Ο Μανωλιός υποδύεται το Χριστό, ο Μιχελής τον Ιωάννη, η Κατερίνα τη 
Μαγδαληνή και ο Παναγιώτης τον Ιούδα.  

Όταν κάποιοι πρόσφυγες θα φτάσουν στο χωριό, ο παπά-Γρηγόρης θα τους διώξει 
πιστεύοντας πως έχουν χολέρα. Εκεί ο παπά-Φώτης θα τους οδηγήσει στο βουνό της 
Σαρακήνας, με τη βοήθεια του Μανωλιού, του Μιχελή, της Κατερίνας, του Γιαννακού και του 
Κωνσταντή.  

Παράλληλα, βλέπουμε το Μανωλιό να συμπεριφέρεται διαφορετικά μετά την επιλογή 
του παπά-Γρηγόρη να υποδυθεί το Χριστό, θέλοντας να φτάσει στην ψυχική και πνευματική 
αγνότητα, με οδηγό τον παπά-Φώτη. Όταν πεθάνει ο Πατριάρχης και ο Μιχελής θα δώσει την 
περιουσία του στους πρόσφυγες, ο παπά-Γρηγόρης στρέφεται εναντίον του. Μετά το θάνατο 
του αδελφού του, ο παπά-Γρηγόρης κατηγορεί το Μανωλιό για όλα τα κακά που συνέβησαν. 
Τον καταδικάζει και τον αφορίζει, δίνοντας το σύνθημα στους πιστούς να τον εκτελέσουν μέσα 
στον ιερό χώρο της Εκκλησίας. 
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Της ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΡΑ 
Μαθήτριας Β3΄ Λυκείου   

 
Στο βιβλίο του αυτό, ο Ν. Καζαντζάκης αφηγείται την ιστορία ενός 
μικρού χωριού στην Κρήτη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το 
διήγημα ξεκινάει την ημέρα της Ανάστασης του Χριστού, όταν ο 
ιερέας του χωριού αποκαλύπτει στους συγχωριανούς του, την ιδέα να 
αναπαραστήσουν την ιστορία του Θεανθρώπου. Μετά από τη 
συναίνεσή τους, οι κάτοικοι του χωριού αρχίζουν να ταυτίζονται όλο 

και περισσότερο με το ρόλο που τους δόθηκε. Αυτό γίνεται έντονα αντιληπτό από την εχθρική 
συμπεριφορά που υιοθετούν αρχικά απέναντι στους κατατρεγμένους κατοίκους ενός κοντινού 
χωριού, το οποίο καταστράφηκε μετά από την έφοδο των Τούρκων. 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ 

Της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ 
Μαθήτριας Β3´Λυκείου 

 
Πώς αντιλαμβάνεται το πρόσωπο του Χριστού ο Νίκος Καζαντζάκης; 
 
Στο βιβλίο αυτό διακρίνεται η πίστη του Ν. Καζαντζάκη στο Θεό και στο Χριστό, η οποία 
ταιριάζει απόλυτα με τη χριστιανική πίστη, δηλαδή θεωρεί ότι ο χριστιανός οφείλει να αγαπά 
το διπλανό του. Φτάνει, δηλαδή, κανείς κοντά στο Θεό αγαπώντας τον πλησίον. Στο βιβλίο 
του, επίσης, φανερώνεται η αποστροφή που νιώθει όταν ο παπάς του χωριού στιγματίζει και 
αποκαλεί τους συγχωριανούς του παπά–Φώτη χολεριασμένους και τους διώχνει για να μην 
μολυνθούν. Με λίγα λόγια ο Ν. Καζαντζάκης δεν αποδέχεται τις αντιλήψεις, ότι ο παπάς είναι 
μεσάζοντας ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο και ότι σημασία δεν έχει το αξίωμα που κατέχει 
ο θνητός στη γη, αλλά ο χαρακτήρας και η ψυχή του. Αυτός που πράττει καθετί με αγάπη, δεν 
είναι απαραίτητα πλούσιος ή μορφωμένος, καθώς στην ιστορία του βιβλίου, ένας απλός 
βοσκός, επαναστατεί στην αρχή του χωριού και προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο τους 
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πεινασμένους συμπατριώτες του. Συμπερασματικά, ο Ν. Καζαντζάκης θεωρεί πως ο Χριστός 
συμβολίζει το «άγιο», το «καλό», όμως αυτό, δεν αγγίζει τις ψυχές όλων των ανθρώπων αφού, ο 
κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.  
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ∗

                                                
∗ Επιμέλεια: Σοφία Τάγκα, Μαθήτρια Β3´Λυκείου 
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Μετάφραση έργου του Δαρβίνου  
από τον Νίκο Καζαντζάκη, [Αθήνα 1915] 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μελέτη του Αμερικανού Καθηγητή Peter Bien 
για τον Νίκο Καζαντζάκη 
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Πορτρέτο του Νίκου Καζαντζάκη  
από τον Βάλια Σεμερτζίδη, ελαιογραφία, 1942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πορτρέτο του Νίκου Καζαντζάκη  
από τον Θανάση Ακριβόπουλο 
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Ο Νίκος Καζαντζάκης  
με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανέκδοτες επιστολές του Ν. Καζαντζάκη. 
Από τα νεανικά έως τα ώριμα χρόνια του, 
Αθήνα 1979 
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ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ9 
 
Ο άνθρωπος βιάζεται, ο Θεός δε βιάζεται. 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
  
Εύκολο να θυσιάσεις στο Θεό το τίποτα, δύσκολο να θυσιάσεις τα πάντα. 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ 
  
Ένας δρόμος, ένας μονάχα οδηγάει στο Θεό, ο ανήφορος. 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ 
  
Δεν τον φοβάμαι το Θεό, αυτός καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους ανθρώπους φοβάμαι. Αυτοί 
δεν καταλαβαίνουν και δε συχωρνούν. 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ 
     
Σκύβω απάνω στο μερμήγκι, θωρώ μέσα στο γυαλιστερό μαύρο μάτι του το πρόσωπο του 
Θεού. 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
  
Θεός δεν είναι; Ό,τι του καπνίσει κάνει. Αν δεν μπορούσε να κάμει αδικίες, τι παντοδύναμος 
θα ’ταν; 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
  
Ποιο ’ναι το χρέος μας; Να σου το πω εγώ, με λίγα λόγια: Αν είσαι λύκος, να τρως. Αν είσαι 
αρνί, να σε τρώνε! Κι αν ρωτάς και για Θεό, αυτός είναι ο Μέγας Λύκος – αυτός δα τρώει 
αρνιά και λύκους συγκόκαλα! 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 
  

                                                
9 Επιμέλεια όλων των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 
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Θεός είναι η ακατάλυτη δύναμη που μεταμορφώνει την ύλη σε πνέμα. Κάθε άνθρωπος έχει 
μέσα του ένα κομμάτι από το θεϊκό αυτό στρόβιλο και γι’ αυτό κατορθώνει να μετουσιώνει το 
ψωμί και το νερό και το κρέας και να το κάνει στοχασμό και πράξη. 
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ 
  
Μωρέ τι υποφέρει κι αυτός ο Θεός, βρήκε τον μπελά του μαζί μας. Φωνάζουν τα ψάρια: Μη 
μας στραβώσεις, Κύριε, και μπούμε στα δίχτυα! Φωνάζουν οι ψαράδες: Στράβωσε τα ψάρια, 
Κύριε, να μπούνε στα δίχτυα! Ποιον από τους δυο ν’ ακούσει ο Θεός; Πότε ακούει τα ψάρια, 
πότε τους ψαράδες – κι έτσι πορεύεται ο κόσμος!  
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
  
Δεν είναι νερό δροσερό ο Θεός, όχι, δεν είναι νερό δροσερό, να το πιεις, να δροσερέψεις. Είναι 
φωτιά, και πρέπει να περπατάς απάνω της. Κι όχι μονάχα να περπατάς, παρά, κι αυτό ’ναι το 
πιο δύσκολο, παρά και να χορεύεις! Σίγουρα, ευτύς ως μπορέσεις να χορέψεις, η φωτιά γίνεται 
νερό δροσάτο, μα ώσπου να φτάσεις ως εκεί τι αγώνας, τι αγωνία, Θεέ μου! 
ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ 
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ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΤΟ 

 
Σαν το κρασί ’ναι κι ο Χριστός. Όμοια ανοίγει κι αυτός την καρδιά των ανθρώπων και μπαίνει 
ο κόσμος όλος. Όμοια θ’ ανοίξει και την Παράδεισο να μπουν οι αμαρτωλοί. 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ 
 
Ο Χριστός δεν κάθεται από τα σύννεφα, σε θρόνο, όχι. Παλεύει απάνω στα χώματα, πονάει κι 
αυτός, αδικιέται κι αυτός και πεινάει και σταυρώνεται μαζί μας. 
ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ 
   
Ό,τι είχε βαθιά ανθρώπινο ο Χριστός, μας βοηθάει να τον καταλάβουμε και να τον αγαπήσουμε 
και να παρακολουθούμε τα Πάθη του, σαν να ’ταν δικά μας πάθη. Αν δεν είχε μέσα του το 
ζεστό ανθρώπινο στοιχείο, δε θα μπορούσε ποτέ με τόση σιγουράδα και τρυφερότητα ν’ αγγίξει 
την καρδιά μας. Και δε θα μπορούσε να γίνει πρότυπο στη ζωή μας. 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ  
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ΑΣΚΗΤΙΚΗ 
  
Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο· καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο· το μεταξύ φωτεινό 
διάστημα το λέμε Ζωή. 

Ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η επιστροφή· ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός· κάθε 
στιγμή πεθαίνουμε. Γι αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. 

Μα κι ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η προσπάθεια να δημιουργήσουμε, να συνθέσουμε, 
να κάμουμε την ύλη ζωή· κάθε στιγμή γεννιούμαστε. Γι’ αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της 
εφήμερης ζωής είναι η αθανασία. 

Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώματα τα δυο τούτα ρέματα παλεύουν: α) ο ανήφορος, προς τη 
σύνθεση, προς τη ζωή, προς την αθανασία· β) ο κατήφορος, προς την αποσύνθεση, προς την 
ύλη, προς το θάνατο. 

Και τα δυο ρέματα πηγάζουν από τα έγκατα της αρχέγονης ουσίας. Στην αρχή η ζωή 
ξαφνιάζει· σαν παράνομη φαίνεται, σαν παρά φύση, σαν εφήμερη αντίδραση στις σκοτεινές 
αιώνιες πηγές· μα βαθύτερα νιώθουμε: η Ζωή είναι κι αυτή άναρχη, ακατάλυτη φόρα του 
Σύμπαντου. 

Αλλιώς, πούθε η περανθρώπινη δύναμη που μας σφεντονίζει από το αγέννητο στο 
γεννητό και μας γκαρδιώνει· φυτά, ζώα, ανθρώπους· στον αγώνα; Και τα δυο αντίδρομα ρέματα 
είναι άγια. 

Χρέος μας λοιπόν να συλλάβουμε τ΄ όραμα που χωράει κι εναρμονίζει τις δυό τεράστιες 
τούτες άναρχες, ακατάλυτες Ορμές· και με τ΄ όραμα τούτο να ρυθμίσουμε το στοχασμό μας και 
την πράξη... 
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ΕΜΕΙΝΕ ΠΑΝΤΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 

Θυμόμουν συχνά την περίπτωση του Νίκου του Καζαντζάκη, που με τίποτα δε δεσμεύτηκε σ’ 
όλη του τη ζωή. Δε σκλαβώθηκε τριάντα χρόνια πάνω στην έδρα, όπως ο Λευτέρης κι εγώ. 
Ετεροκίνητα ζήσαμε του κουδουνιού. Πεινούσαν κυριολεκτικά, άμα πρωτοπήρε τη Γαλάτεια 
κοντά του, μα αδιαφόρησε. Τον διόρισε ο Βενιζέλος Γραμματέα στο Υπουργείο της Παιδείας, 
σωτήρια λύση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τότε, μα βρήκε πρόφαση πως έπρεπε 
να τον κάμουν διευθυντή με το πρώτο και δε δέχτηκε το διορισμό. Υπουργό να τον έκαναν δε 
θα δεχόταν. Ήταν πλασμένος για να ασχολείται με ό,τι τον έσπρωχνε μπροστά. Έτσι είχε 
γεννηθεί. Όπου ο καημένος ο πατέρας μου υποχρεώθηκε να τους στέλνει από το υστέρημά 
του… Θυμούμαι που και τον καφέ ακόμα τους τον στέλναμε από το Ηράκλειο… και στο 
Ηράκλειο στέλνανε τα ρούχα τους και τους τα πλύνουμε… Έζησαν τότε στην αρχή μαύρες 
μέρες φοβερής ανέχειας και δυστυχίας. Όταν το καλοκαίρι του 1911 αντίκρυσα τη Γαλάτεια στα 
Πατήσια που ζούσαν, μου φάνηκε το πρόσωπό της σαν κρανίο… Τις μέρες που κάναμε εκεί -
είχαμε πάει εγώ κι ο Λευτέρης - γνωρίσαμε κι εμείς πρώτη φορά τι θα πει πείνα… Ύστερα τους 
πήραμε και κατεβήκαμε όλοι μαζί στην Κρήτη, και γαλήνεψε κάπως η Γαλάτεια από κείνη την 
ανομολόγητη συμβίωση με έναν άνθρωπο τόσο ασυνεννόητο στην κοινή ζωή. Και με τη 
Γαλάτεια δίπλα του, εξακολουθούσε να ζει με τις έξεις και την ψυχολογία του εργένη. Με την 
ταχτική που ακολουθούσε ζώντας τόσα χρόνια φοιτητής ή σπουδαστής στο εξωτερικό. Και 
φυσικά αμίλητος. Μόλις ξυπνούσε, είχε δίπλα του στο τραπέζι το καμινέτο με το τσαγερό. Το 
άναβε κι έφτιαχνε το τσάι του. Έτρωγε ξαπλωτός στο κρεβάτι και συνέχιζε το διάβασμα ή το 
γράψιμό του. Δε μιλούσε τα πρωινά σε κανένα για να μη χάνει χρόνο. Αυτό κράτησε σ’ όλη τη 
ζωή του. Πώς λοιπόν θα ‘μπαινε στο ζυγό της υπαλληλίας, να πηγαινοέρχεται σε περιβάλλοντα 
που δεν τον ενδιέφεραν, να κάνει γραψίματα άσχετα από το δημιουργικό του στόχο; Δεν 
υπήρχε δύναμη για το Νίκο ικανή να τον κάμει να ξεκόψει από τους στόχους του τους 
δημιουργικούς. Όλος ο κόσμος βέβαια έχει επιθυμίες και φροντίζει να τις ικανοποιεί. Η 
διαφορά με τον Νίκο έγκειται σε τούτο: είχε τη δύναμη να ζει έξω από τις καταστάσεις που 
υπήρχαν γύρω του. Έμεινε πάντα αδέσμευτος προς ό,τι οι άνθρωποι ονομάζουν καθήκοντα 
στους γονείς, στη γυναίκα σου, καθήκοντα στο διπλανό σου… 

ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 
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